Problematiek van de Bellebeek
Historisch
Een meanderende beek met verschillende overstromingsgebieden.
Nattestraat in Ternat - Sluisvijvers in Sint Katharina-Lombeek - Broeken in Teralfene - Begijnemeersen
in Liedekerke - ....
Reeds in de 17de eeuw werden de Sluisvijvers drooggelegd door de kanalisering van de Bellebeek
voor de Bellemolen - eigendom van de Abdij van Affligem.
Waterwerken
Realisatie van wachtbekkens op de Bellebeek - doelstellingennota van de Provincie Vlaams-Brabant –
2007: aanleg van 17 wachtbekkens
In dezelfde studie - deel 2 werden twee wachtbekkens beloofd - op korte tijd - ter hoogte van de
Kleinendries-Portugeesstraat en de Rozenlaan. Deze zijn er nog steeds niet gekomen.
Ter hoogte van de monding van de Bellebeek werd een by-pass gemaakt die bij hoge waterstand een
gedeelte laat afvloeien naar de Dender achter het sas van Teralfene.
Er werd een keermuur gebouwd langs de Dender om Liedekerke en Teralfene te beschermen tegen
een te hoge waterstand op de Dender. Dit lost echter het probleem van de Bellebeek niet op.
Overstromingen november 2010
Ook Affligem had te maken met de overstromingen in november 2010.
53 woningen werden getroffen.
Dijk van de Hunselbeek was doorbroken waardoor een plotse wateroverlast.
Nogmaals werd er op aangedrongen om het wachtbekken Sluisvijver uit te bouwen.
Tot op heden niets gebeurd.
Het mogelijk wachtbekken langs de Rozenlaan werd terug aangekaart - niets gebeurd.
Sinds wanneer meer overstromingen?
Tot de jaren’ 60 waren er jaarlijks kleine overstromingen die echter de huizen niet bedreigden. De
Driesstraat liep elke jaar wel eens onder - 20 à 30 cm - na langdurige regens en dit vooral in de
periode november-december.
Wij hebben vastgesteld dat de overstromingen niet alleen in deze periode voorkomen maar ook bij
hevige onweders in de zomer. Dit was vroeger nooit het geval.
Oorzaak moet worden gezocht in de toename van de snelle afvoer van regenwater van grote
verharde oppervlakten.
In dit geval :
- de E 40 van Dilbeek tot Erembodegem
- de industriezone van Ternat en in mindere mate van Liedekerke
Hier dringen zich absoluut wachtbekkens op.
Waterkwaliteit
In mijn jeugdjaren werd er in de meanders van de Bellebeek en boven de Bellemolen nog
gezwommen door de jeugd. Er werd gevist op paling.
De jaren zestig hebben de beek veranderd in een open riool waar geen leven meer in te bespeuren
was.
Dank zij de projecten van Aquafin en de gemeenten wordt de beek teruggeven aan de natuur.
Watervogels, vissen, eenden en de flora keren terug.

BESLUIT
WATERBEHEERSING
Het gemeentebestuur van Affligem dringt al meer dan 30 jaar aan op de aanleg van wachtbekkens
op de loop van de Bellebeek.
Het natuurlijk wachtbekken van de Sluisvijver langs de Stationstraat moet dringend worden
aangelegd. Bijkomende wachtbekkens langs de Kleinendries-Portugeesstraat en de Rozenlaan,
beloofd sinds 2007, moeten gerealiseerd worden.
Het gemeentebestuur is zeer ontgoocheld in de verantwoordelijken van het Vlaams Gewest.
WATERKWALITEIT
De gemeenten hebben zich ingeschreven in het afkoppelingsverhaal waardoor de kwaliteit van de
beek er sterk op vooruit gaat.
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